
Бабенко Віктор Савелійович  

 

Старший викладач  

 

Контактна інформація: 

 

Службова адреса: 36000, м. Полтава, вул. Остроградського, 2 

e-mail: polkafom@gmail.com 

 

Трудова  і професійна діяльність 

 

У 1986 році закінчив Харківський художньо-промисловий інститут. Здобув 

кваліфікацію – художник декоративного мистецтва. 

 

З 1977 по 1993 роки працював художником-оформлювачем у РМК Полтавської 

облспоживспілки, художником Полтавського рекламного комбінату, 

кооперативу «Оріон», об’єднання «Символ». 

 

З 1993 року працює на кафедрі образотворчого мистецтва у Полтавському 

національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка спочатку 

асистентом, а з 1996 року – по теперішній час – старшим викладачем. 

 

Лауреат премії імені Миколи Ярошенка 2016 року. 

 

Навчальна і методична робота 

 

Викладає дисципліни: «Основи перспективи», «Рисунок», «Пластична 

анатомія», «Скульптура», «Матеріалознавство». 

 

Наукова робота 

 

Коло наукових інтересів: питання пов’язані з проблемами культурознавства та 

міфогенезу. 

 

Здійснює керівництво бакалаврськими кваліфікаційними роботами студентів. 

 

Творча діяльність 

 

Автор-розробник герба і прапора ПНПУ імені В.Г. Короленка. 
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Автор меморіальної дошки-барельєфу «Студентам та викладачам Полтавського 

педагогічного інституту, що загинули в роки Великої Вітчизняної війни 1941-

1945 рр.»  (1999), погруддя В.Г. Короленка, встановленого у ІІ навчальному 

корпусі університету (2000). Учасник проєкту реконструкції портретів ректорів 

ПНПУ імені В.Г. Короленка (ХХ століття). 

 

Здійснив оформлення експозицій: музею В.М. Верховинця і Народного хору 

«Калина» ПНПУ імені В.Г. Короленка (1997), музею психолого-педагогічного 

факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка (2012). 

 

Автор проекту відтворення інтер’єру Хрестовоздвиженського храму 

Хрестовоздвиженського монастиря у Полтаві (у співавторстві з О. Петровим та 

О. Рясним) (1989 – 1991); проекту відтворення іконостасу для 

Хрестовоздвиженського монастиря (у співавторстві з Р. Ругаловим) (1991–

1993).  

 

Працює над циклом малюнків-реконструкцій історичних краєвидів Полтави 

(1999 – дотепер).  

 

Автор живописних, графічних творів. 

Основні твори: «Край дикого поля» (1986), «Предвічний храм» (триптих) 

(1989), «Народження Венери. Присвячення Сальвадору Далі» (1990), «Іван 

Богослов» (1991), «Античний міф» (1993),  «Забута притча» (2006), «Одвічний 

Мамай» (2006), «Створення світу» (2007), Творчі роботи представлені на сайті 

http://artdigest.com.ua/ . 

 

Персональні виставки: Хмельницький (1995), Полтава (2007, 2017, 2018), 

Харків (2010). 

 

Організаційна робота 

 

Відповідає за виставкову роботу викладачів кафедри образотворчого 

мистецтва. 
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